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keep food Fresh

MIRACLE
FRESH

Giảm lãng phí sau thu hoạch, 
tiết kiệm chi phí.

Nâng cao chất lượng và giá trị 
nông sản xuất khẩu.
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Kéo dài thời gian bảo quản
nông sản lên nhiều lần
Các thử nghiệm trên thực tế cho thấy công nghệ bảo 

quản MIRACLE FRESH giúp kéo dài thời gian bảo quản 

lâu hơn nhiều lần so với các phương pháp bảo quản 

thông thường. Giải quyết được hai mục tiêu:

MADE IN
JAPAN

Công Nghệ Bảo Quản Đến Từ Nhật Bản
RMIRACLE FRESH

www.denba.vn

Phân hủy Ethylene                         Kháng Nấm                        
Kháng K

hu
ẩn

MIRACLE FRESH là Công Nghệ Bảo Quản ứng dụng 

trong bao bì đóng gói nông sản làm chậm sự chín của 

rau quả, kháng vi khuẩn và kháng nấm giúp rau quả 

không bị hư hỏng, duy trì độ tươi trong thời gian dài. 



HIỆU QUẢ MIRACLE FRESH 

Các thử nghiệm đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong bảo quản của 
MIRACLE FRESH

Đào Nhật - 28 ngày

Bình Thường Miracle Fresh

Thử nghiệm tại môi trường nhiệt độ 10°C
Tại Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Osaka - 2016

Sung Mỹ - 12 Ngày

Bình Thường Miracle Fresh

Thử nghiệm tại môi trường nhiệt độ 5°C
Tiến hành tại Công Ty DENBA VIỆT NAM - 2017

Bông Cải - 21 Ngày

Bình Thường Miracle Fresh

Thử nghiệm bảo quản trong tủ lạnh - nhiệt độ 5°C
Tiến hành tại Công Ty DENBA VIỆT NAM - 2017

Cà Chua Cherry - hơn 40 Ngày

Cà Chua Cherry - bảo quản bằng Miracle Fresh

Thử nghiệm tại môi trường nhiệt độ 15°C
Tiến hành tại Công Ty DENBA VIỆT NAM - 2018

Đu Đủ Xuất Khẩu - 14 ngày

Phủ màng Miracle Fresh Kiểm tra sau 14 ngày

Đu đủ Hawaiian xuất khẩu đi Mỹ
Sau 14 ngày vận chuyển, chất lượng đu đủ vẫn còn tươi ngon

Chuối - 14 Ngày

Bình Thường Miracle Fresh

Thử nghiệm tại môi trường nhiệt độ 15°C
Tại Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Osaka - 2016



CƠ CHẾ MIRACLE FRESH 

Rau quả vào giai đoạn gần chín (thường là giai đoạn sau 
thu hoạch) sản sinh ra một lượng lớn khí ethylene 
(ethylene nội sinh) để thúc đẩy quá trình chín diễn ra 
nhanh hơn.

Công nghệ bảo quản Miracle Fresh tạo ra môi trường xúc tác phản ứng giữa khí ethylene (C2H4 – rau quả sinh ra) và khí 
oxy (O2) trong không gian bảo quản tạo ra khí cacbonic (CO2) và nước (H2O).

Không còn khí ethylene, rau quả không thể tiếp tục quá 
trình chín, duy trì được độ tươi lâu dài. khí oxy bị giảm bớt 
và cacbonic tăng lên sẽ làm chậm lại tiến trình oxy hóa 
và ức chế sự hô hấp của tế bào rau quả góp phần cản trở 
tiến trình sinh tổng hợp ethylene và giúp rau quả tươi lâu 
hơn.

Ngoài ra cơ chế kháng khuẩn và kháng nấm của Miracle 
Fresh sẽ giúp giảm tối đa sự hư hỏng trong quá trình bảo 
quản.
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Chuyển đổi bằng các
tác nhân kháng khuẩn,
kháng nấm

XÚC TÁC
MIRACLE FRESH

MIRACLE FRESH - Công Nghệ Mới Trong Bảo Quản

Kháng khuẩn

Kháng Nấm

Phân hủy Ethylene



Tòa nhà Saigon Tower
29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
TEL: (+84) 0906 921 688
http://www.denba.vn

Công nghệ độc đáo 
Hiệu quả vượt trội

MIRACLE FRESH làm phân hủy khí Ethylene nội 

sinh từ rau quả, giúp rau quả duy trì  độ tươi lâu dài.

Đồng thời với cơ chế kháng khuẩn và kháng nấm 

làm giảm tối đa sự hư hỏng trong quá trình bảo 

quản.

Giảm lãng phí sau thu hoạch“ “

Nâng cao giá trị
nông sản xuất khẩu

Thị trường toàn cầu luôn phải đối mặt với những 

thách thức và thay đổi to lớn. Chúng ta cần có một 

hệ thống phân phối bảo quản an toàn, chất lượng 

được đánh giá cao trong cộng đồng quốc tế. 

Chất lượng sản phẩm được chứng nhận bởi biểu tượng 
Made in Japan ““

DENBA VIETNAM Co., Ltd.

MIRACLE FRESH - Giải pháp cho bảo quản và xuát khẩu nông sản


